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CIRCULAR Nº 0003 – 2009/2010

09-09-2009

Caros associados e atletas,
Aproveitamos para relembrar quais os prazos limite para as inscrições dos atletas e clubes para as Provas
oficiais que se avizinham e os respectivos procedimentos:

Dia 14 de Setembro
Data limite para o processo de inscrição de equipas nos Campeonatos Nacionais.
Nesta data é fundamental que os Clubes preencham o formulário de inscrição de Equipa nas Provas,
independentemente das variantes.
O mesmo deve ser preenchido, carimbado e devolvido, preferencialmente por e-mail para a FPB.
Para clubes que se inscrevam pela primeira vez, deverão remeter ainda cópia do cartão de contribuinte e
documento comprovativo de estarem devidamente constituídos.
Apenas serão consideradas inscrições de equipas que cheguem aos Serviços da FPB até às 18 horas desse
dia.

Dia 15 de Setembro
Data limite para a confirmação da participação nos Rankings das Divisões de Carambola.
O procedimento é idêntico às épocas anteriores, bastando para isso os clubes fazerem chegar à FPB os
processo de obtenção de Licença Desportiva, ou de renovação da mesma.
Apenas serão considerados os processo que se encontrem completos, isto é, contendo Exame Médico
Desportivo, que cheguem aos Serviços da FPB até às 18 horas desse dia.
Nesta data, termina também o prazo de inscrição para o 1.º Torneio de 3.ª Divisão de Carambola.
O procedimento de inscrição é igual aos anos anteriores, devendo o mesmo ser efectuado por e-mail,
utilizando se desejado o impresso disponível para o efeito.
Apenas serão consideradas as inscrições de atletas que já disponham de Licença Desportiva, entregue até
essa data.
Termina ainda nessa data o prazo da inscrição para o 1.º Open de Pool Masculino e o 1.º Open de Pool
Feminino.
O procedimento de inscrição deve ser efectuado por mail, pelos clubes, directamente para a FPB, e apenas
serão consideradas inscrições de atletas que disponham de Licença Desportiva nesta data.
Termina também nesta data o prazo para que os atletas convidados a participar na Prova “Road to Vegas”,
na categoria de Pool Elite, obtenham a sua Licença Desportiva.
Caso se verifique que algum atleta não tenha obtido a sua Licença Desportiva atempadamente, será
considerado nulo o convite efectuado, e serão efectuados os convites necessários para que a categoria
disponha de 16 atletas.
Os convites serão efectuados exclusivamente a atletas que disponham de Licença Desportiva nesta data.

Dia 18 de Setembro
Termina nesta data o prazo para que os clubes apresentem a constituição das suas equipas para os
Campeonato Nacionais.
Exceptua-se o caso das Equipas que irão participar no Campeonato Nacional de Carambola da 1.ª Divisão, o
qual se inicia mais tarde.
Os Clubes deverão preencher, por cada equipa que inscrevam, a respectiva ficha de designação de plantel
para a 1.ª Volta.
Deverão remetê-la por mail para a FPB até às 18 horas desse dia.
Na ficha de designação de plantel, apenas poderão constar atletas que até essa data tenham o seu
processo de obtenção de Licença Desportiva concluído.
Caso se verifique que algum atleta designado por uma equipa, não disponha de Licença Desportiva, a sua
participação na Equipa será vedada até ao final da 1.ª volta do respectivo campeonato.
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Caso os Clubes não procedam ao envio do formulário de designação de plantel serão os processos tratados
da seguinte forma:
Carambola:
Os atletas com vínculo ao clube serão ordenados de acordo com o Ranking da UMB, e posteriormente de
acordo com os Rankings Nacionais ou Regionais.
Não serão consideradas inscrições de Equipas B ou de letra superior.
Pool, American Pool e Pool Português:
Os atletas serão considerados pela ordem de inscrição ou antiguidade da Licença Desportiva.
Não serão consideradas Equipas B ou de letra superior.
As Equipa serão “truncadas” logo que atinjam o número máximo permitido para a prova.
Caso se verifiquem que uma equipa não dispõe de atletas com licença desportiva suficientes para
participar, a sua inscrição não será considerada.
Nesta data, termina também o prazo de inscrição para o 1.º Torneio de 2.ª Divisão de Carambola.
O procedimento de inscrição é igual aos anos anteriores, devendo o mesmo ser efectuado por e-mail,
utilizando se desejado o impresso disponível para o efeito.
Apenas serão consideradas as inscrições de atletas que já disponham de Licença Desportiva, entregue até
essa data.

SORTEIOS
Todos os sorteios decorrentes das inscrições acima referidas realizar-se-ão no dia 21 de Setembro, às 18
horas, na Sede da Federação Portuguesa de Bilhar.
Exceptuam os casos da Região Autónoma da Madeira, cujo sorteio para as provas por equipas se realizará
naquela região autónoma e sob a responsabilidade da Associação Madeirense de Bilhar.

PAGAMENTOS
Tal como anteriormente referido, apenas serão aceites inscrições de Clubes ou Associações que tenham
liquidado todas as dívidas de épocas anteriores.
Para o pagamento das inscrições que agora se efectuam, será emitida Nota de débito a todos os Clubes, de
acordo com as inscrições efectuadas por estes, devendo a mesma ser liquidada por transferência bancária
ou cheque emitido à FPB, nos 10 dias úteis seguintes à emissão da N.D.
A transferência a efectuar deverá conter obrigatoriamente como referência o N.º da Nota de Débito que
pretende liquidar.
No caso de pagamentos por cheque, deverá ser inscrito no verso do Cheque, qual o Número da Nota de
Débito.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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